Protokół z posiedzenia
Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska
w dn. 19.03.2014, Fundacja Partnerstwo dla Środowiska
pl. Matejki 5/6, Kraków

OBECNI
Członkowie KDO
1) Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody – Mariusz Waszkiewicz
2) Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik – Jolanta Kapica
3) Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć – Małgorzata Małochleb
4) Stowarzyszenie Łąki Nowohuckie – Jerzy Skibiński
5) Fundacja Partnerstwo dla Środowiska – Rafał Serafin
6) Fundacja Sendzimira – Agata Pietrzyk-Kaszyńska
7) Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa – Janina Żuradzka
8) Stowarzyszenie Zielona Mogiła – dr Monika Bogdanowska
9) Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Jan Urbańczyk
10) Wydział Kształtowania Środowiska, UMK – Maciej Czajka
Goście
- dr Kazimierz Walasz – Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne
OBRADY
I.

Otwarcie posiedzenia KDO przez Przewodniczącego p. Mariusza Waszkiewicz

II. Przyjęcie prządku obrad:
1. Informacje bieżące
2. Projekty uchwał
3. Zieleń w mieście
4. Wolne wnioski
III. Przebieg spotkania
Ad. 1.
W dniu 19.03.2014 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne ws. Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.
Wyjaśnienie p. Urbańczyka ws. publikacji „Środowisko przyrodnicze Krakowa“ wydanej wspolnie
przez UMK, IGiGP UJ i Politechniki Warszawskiej. Sprawa praw autorskich opracowania jest
rozpatrywana w Urzędzie MiastaKrakowa.
Ad. 2. Projektu uchwał
Uchwały przygotowane przez Komisję:
Uchwała nr 1/2014
W sprawie Miejskiego Architekta Krajobrazu – przewodniczący odczytał projekt uchwały oraz
odpowiedź z Wydziału Kształtowania Środowiska, pismo nr WS-01.0633.6.2014 z dn. 24.02.2014 r.
Dyskusja wokół uchwały:
Obecni byli zgodni co do tego, ze aktualny kształt stanowiska MAK, jest dalece niewystraczający w
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stosunku do potrzeb przyrodniczych w mieście Krakowie. Postulujemy zwiększenia kompetencji
Miejski Architekt Krajobrazu, wyodrębnienie tej funkcji z Wydziału Kształtowania Środowiska jako
odrębnego biura i zwiększenia ilości pracowników.
Głos zabrali: Jolanta Kapica, dr Kazimierz Walasza, Maciej Czajka, Jerzy Skibiński, Rafał Serafin.
Jeden z ważnych wniosków, aby uchwałę skierować nie tylko do Prezydenta Miasta Krakowa, ale też
do Rady Miasta Krakowa, aby poddać ją pod dyskusję i opinię.
Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Głosowanie:
Za: 8
Przeciw: 1
Wstrzymujących się: 0
Uchwała nr 2/2014
W sprawie publikacji „Środowisko przyrodnicze Krakowa“. Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Głosowanie:
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1
Uchwała nr 3/2014
W sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 roku.
Uchwała stanowi załącznik do Protokołu.
Głosowanie:
Za: 8
Przeciw: 0
Wstrzymujących się: 1

Ad. 3.
Zieleń w Krakowie
P. Mariusz Waszkiewicz poinformował, że organizacja pozarządowe mogą przygotować program
służący do stworzenia mapy przejrzystej i łatwej w dostępie ewidencji wycinki drzew i krzewów oraz
wpływających wniosków o wycinkę drzew i krzewów.
Jednakże, do tego potrzebny jest dostęp do ewidencji gruntów – działek, w warstwach danych w jednym
z formatów: .json lub .kml lub .gpx lub .wms, lub innym posiadanym np. w zasobach Urzędu Miasta
Krakowa.
P. Maciej Czajka stwierdził, że obecnie istnieje możliwość wyszukiwania danych w wykazie
postępowań dotyczacych środowiska, przynał że istniejąca wyszukiwarka nie jest łatwa w obsłudze.
Ograniczony zakres wyszukiwanych danych wynika z zapisów rozporządzenia Ministera Środowiska
(MŚ).
Dane geodezyjne są zbiorem danych zastrzeżonych, odpłatnych. Powiedział, że portal GEOPORTAL 2
daje informację o podziale na działki, bez danych szczegółowych o właścicielu (dane jedynie czy
miejsce należy do gminy, czy do osoby prywatnej, czy prawnej).
Zasugerował też, aby KDO ds. Ś. wystąpiło do MŚ o zmianę rozporzadzenia określającego zakres
danych udostępnianych w w formie publicznie dostępnego wykazu.
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P. Mariusz Waszkiewicz dodał, że chcielibyśmy mieć więcej danych możliwych do wyszukania. Wg
niego nie ma do tego przeszkód prawnych ponieważ rozporządzenie MŚ określa tylko minimalny
zakres danych które musza być uwzględnione w wykazie, nic nie stoi na przeszkodzie aby zakres ten
był szerszy (poza danymi osobowymi których nie można udostępniać)
P. Jan Urbańczyk zaproponował, aby KDO wystąpiła pisemnie do Dyrektora Wydziału Kształtowania
Środowiska o spotkanie przedstawicieli KDO i Wydziału Kształtowania Środowiska w celu wyjaśnienie
zarówno aspektów technicznych, jak i prawnych związanych z funkcjonowaniem Publicznie dostępnego
wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczonego
na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa.
P. Jerzy Skibiński podjął, że BIP nie jest intuicyjny. Zgadzają się z tym wszyscy.
P. Jolanta Kapica podjęła sprawę kontroli nasadzeń po wycinkach i opłat. Pytała, czy można dostać
informację o nasadzeniach.
P. Maciej Czajka odpowiedział, że za te sprawy w WKŚ jest odpowiedzialny pan Łukasz Pawlik Kierownik Referatu Kontroli i opinii w zakresie zieleni, w którego kompetencjach jest między innymi
dokonywanie odbioru wykonanych nasadzeń. Dane można uzyskać na podstawie dostępu do informacji
publicznej. W terenie drzewa są sprawdzane, łącznie z gabarytami, nasadzenia nie są odbierane jeśli
gabaryty drzew są niezgodne z zaleceniami. Informacja o nasadzeniach jest dostępna na podstawie
dostępu informacji publicznej. W Wydziale sprawdzaniem nasadzeń zajmują się 4 osoby. Wydział w
ostatnim czasie podkreśla, że nasadzane są drzewa większe i starsze niż było to w latach ubiegłych.
P. Agata Pietrzyk-Kaszyńska wspomniała, o projekcie „Licz na zieleń“ oraz o warsztacie o rozwoju
zieleni w Krakowie, które się odbędzie w maju lub w czerwcu 2014 r. Będzie to okazja do
wypracowania zasad oraz do współpracy z panią Miejską Architekt Krajobrazu i zebrania w jednym
dokumencie wytycznych odnośnie rozwoju zieleni miejskiej w Krakowie.
P. Jerzy Skibiński zaproponował, aby miasto przejęło na siebie obowiązek odtwarzania każdego
traconego drzewa. W tym celu zabezpieczyło tereny pod zadrzewienia kompensacyjne dla tych drzew,
których właściciele lub zarządzający uzyskali pozwolenia na ich usunięcie, ale nie mają gdzie posadzić
nowe drzewa w miejsce usuwanych. Osoba zainteresowana usunięciem drzewa pokryłaby koszt
posadzenia drzewa i jego pielęgnacji a miasto byłoby realizatorem tego przedsięwzięcia. Postępowanie
takie powinno być wykorzystane dla uzupełniania istniejących terenów zielonych lub ich łączenia w
większe kompleksy. Tereny takie powinny być wyznaczone w Studium w ramach przemyślanego planu
korygowania i wzmacniania kompleksów leśnych w mieście.
P. Małgorzata Małochleb – zaproponowała, aby w Krakowie wyznaczać tereny, na których mieszkańcy
mogliby zagospodarowywać teren, tworząc miejskie enklawy zieleni urządzanej przez i dla
mieszkańców, wzorem wielu inicjatyw w innych miastach na świecie (np. Malmo w Szwecji:
http://www.hybridparks.eu/project/good-practice albo Warszawa
http://www.uslugiekosystemow.pl/?q=node/361).
P. Maciej Czajka – dodał, że to może być działanie do powiązania z obowiązkami Miejskiego
Architekta Krajobrazu, oraz iż miejsca na takie tereny należy szukać w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
P. Maciej Czajka wspomniał, że może się okazać problem z późniejszym utrzymaniem drzew
(podlewanie, kształtowanie). Wymaga to również wyjaśnienia kwestii prawnych
Ad. 4. Wolne wnioski
Ws. Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego – Komisja prosi, aby Towarzystwo wystąpiło do
Wydziału Spraw Społecznych z uzupełnieniem dokumentacji ws. przyjęcia MTO w skład KDO ds.
Środowiska. MTO miało być jedną z organziacji powołujących Komisję, jednak z przyczyn formalnostatutowych zostało odrzucone przez Wydział Spraw Społecznych.
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Ustalono, że kolejne spotkanie Komisji odbędzie się 2 kwietnia 2014 r. (środa), w siedzibie Fundacji
Partnerstwo dla Środowiska i będzie poświęcone sprawom projektu Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa.

Protokołowała
Małgorzata Małochleb
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